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04 INLEIDING

UrbanLab040, voor en door de urban wereld. Iedereen die zich ook maar enigszins urban voelt heeft 

hier een thuis, en samen brouwen we in ons lab verder.

Elke urban stijl heeft hier een plekje, zelfs als deze stijl nog niet bestaat. Altijd op zoek naar 

vernieuwing en paraat om te bouwen aan de communities.

Wij streven naar persoonlijke groei, zodat talenten zich kunnen ontwikkelen tot supersterren. Wij zijn 

een mengsel van lef, creativiteit, originaliteit, vindingrijkheid, kracht en avontuur.

Wij, zijn UrbanLab040





06 VISIE

Iedereen heeft een talent, urban culture helpt jongeren hun talent te ontdekken. Je talent ontdekken is 

één ding, talent ontwikkelen is een verrijking, leven van je talent is onbetaalbaar.



07MISSIE

UrbanLab040 wil jongeren inspireren om hun passie te ontwikkelen binnen de urban culture. 

Dit doen wij door community’s te bouwen, jongeren zichzelf te laten ontwikkelen en klaar te stomen 

voor het leven van een urban professional. Op deze manier creëert UrbanLab040 kansen 

voor jongeren en blijft de urban culture groeien.
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UrbanLab040 heeft een sterke verbintenis met hiphop cultuur. Hiphop kent vier pilaren, Break, Mc’ing, 

Dj’ing en Graffiti. In het lab zijn verschillende experimenten uitgevoerd. Het experimenteren in het lab 

zorgt voor het ontstaan van nieuwe disciplines binnen het platform. De disciplines die UrbanLab040 

omarmt veranderen door de jaren heen. Onze vernieuwde vier pilaren staan centraal in de disciplines 

die wij omarmen.

10 DISCIPLINES





12 ARTS



Bij de urban kunstvormen worden verschillende zintuigen geprikkeld. 

Denk hierbij aan de stem van een spoken word artiest of de sierlijke letters van een 

graffiti schrijver.  Het woord is sterk vertegenwoordigd in de urban arts.



Urban dansstijlen zijn een sterk onderdeel van onze urban culture. Vrijheid van uiting en authenticiteit 

zorgen voor een sterk artistieke en persoonlijke ontwikkeling binnen de dans. De stijlen binnen de 

dans die omarmd worden variëren van breaking tot popping en experimental.

14 DANCE





16 MUSIC



Een cultuur zonder muziekstroming zou niet compleet zijn. Sterk hangend aan de waardes van de 

hiphop cultuur kent urban zijn eigen stroming van muziek. Hierbinnen zijn verschillende genres 

ontstaan die zich allemaal gelinkt voelen aan de hiphop state of mind.



De urban sports staan met twee voeten in verschillende schoenen. De strijd tussen sport en cultuur. 

Het creatieve aspect van de sport in combinatie met hevige fysieke bezigheid zijn kenmerkend voor 

de urban sports. Denk hierbij aan freerunning en tricking.

18 SPORT





20 TALENTONTWIKKELING

Door het experimenteren met talentontwikkeling heeft UrbanLab040 door de jaren heen een formule 

ontwikkeld. Een formule die naadloos aansluit op onze visie op het gebied van talent ontwikkeling. 

Deze methodiek staat bekend als de ILW-methode. Hierbij staat het talent centraal en dient zijn 

ontwikkeling de interesses van de urbanier.





Inspireren

Door middel van workshops op basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs en demonstraties op kleine 

en grote evenementen in de omgeving wilt UrbanLab040 de nieuwe generatie inspireren. 

Het verkennen van je interesse en passie staat centraal in deze fase van onze talentontwikkeling.

Leren

Voor de geïnspireerde talenten zijn er lessen en trajecten te volgen. Onder begeleiding van de 

UrbanLab040 opgeleide docenten leert de nieuwe generatie de cultuur ontdekken en ontwikkeld 

zijn/haar talent in een van onze vele disciplines.



Werken

De welwillende en getalenteerde urbaniers komen in aanmerking voor een toptalent status. 

Deze talenten ontwikkelen zichzelf op artistiek gebied als performers en makers. Zowel het maken 

van voorstellingen, het ontwikkelen van concepten en opzetten en uitvoeren van evenementen. 

De doorstroom tot urban professional is het hoogst haalbare.



24 TOT SLOT

JOIN THE LAB EN
FIND YOUR FORMULA

Als echte wetenschappers zijn wij altijd op zoek naar nieuwe formules, nieuwe talenten, 

nieuwe disciplines. Heb jij een passie voor Urban en heerst er een drang om deze te ontwikkelen.
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